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TEMPLOMUNK HANGSZEREI – A KÉTSZER FELHÚZOTT HARANG

A Friss Újságban találtam a legszebb sorokat: „Csak a szívek ijedtek
meg, a lelkeket döbbentette meg a szomorú esemény. (...) A harang
lezuhant, össze is törhetett, a hit azonban megmaradt épségben.
Nem az Isten ujja, nem is jelkép. Nem így üzen az ég, hogy összetöri
a harangot. A természetes magyarázatot meg fogják találni. Sérült,
rozsdás volt a lánc, nem bírta a súlyt, vagy efféle. Nem a harangban
volt a hiba, nem a toronyban és nem a templomban. Nem abban,
amit ott tanulunk, hogy könnyebben tudjuk hordozni földi sorsunkat.
Ebben vigasztalódtak a tanyaházakban is, ahogy megtalálják a módját annak, hogy új harangot szólaltassanak meg a lezuhant helyett.
Mert amit az emberi kéz alkot, összetörhet, de amit a harangszó hirdet: örökkévaló.” (Friss Újság, 1938. június 15. 2. o.)
(Gábor Tamás)

Talán sokak számára ismerős nagyharangunk szentelésének különös
története. 11 évvel a templomszentelés után a zsombói tanyákon
élők összeadtak 1200 pengőt, amiből megrendelték a Magyarok
Nagyasszonya és a Szent József Harangot. Néhány héttel a 34. Eucharisztikus Világkongresszus után, 1938. június 12-én, vasárnap több
mint háromezer ember gyűlt össze a harangszentelés szép ünnepére.
Az ötmázsás nagyharang azonban a toronyba történő felhúzás közben lezuhant,
és a templom lépcsőjén darabokra tört.
Hála Istennek személyi sérülés nem történt. A harangöntő mesternek azonban
újra kellett öntenie a harangot. A templombejárat előtt a becsapódás nyomai
évtizedeken keresztül emlékeztették a híRÖVID HÍREK
veket erre a szomorúan végződő ünnep• Február 14-én a szentmise keretében Házasság heti zenés
ségre.
áhítatot tartunk. Szeretettel várjuk házaspárok jelentkezéAz utóbbi időben foglalkoztatott a kérsét egy-egy rövid szöveg felolvasására.
dés: vajon hogyan számoltak be erről a nem mindennapi eseményről
• Február 14-től tartjuk a házszenteléseket. Jelentkezni lehet
a korabeli újságok? Jelen írásomban ezekből szeretnék idézni.
a sekrestyében, Franciska néninél.
Két nappal az eset után a Délmagyarország hasábjain részletes beszámolót olvashatunk, melyben a korabeli pártpolitikai csatározásokról is értesülhetünk. Szeder János országgyűlési képviselő is tiszteleVASÁRNAP
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tét tette a nagyszabású ünnepen, „...és mialatt a harangot felhúzták
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a toronyba, az eperfák alatt felállított emelvényen hozzákezdett be11:00
zsombói iskola és óvoda minden
szédének elmondásához. (...) Már jó ideje beszélt Szeder János, a hagyermekének és dolgozójának
rangot még a beszéde előtt kezdték felhúzni. Ezt allegorikusan a betesti és lelki egészségéért;
szédébe szőtte, amikor a továbbiak során ezeket mondta: - Lassan
megy a harang a helyére. Ide hallatszik a munkások biztatása. Ilyen
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erőfeszítéssel kell nekünk is dolgozni. A nemzeti egység is lassan fejKEDD
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lődött ki ilyen hatalmassá, és a magyar jobb jövő is lassan, fokozatodogasszony) – Ü
san fog kialakulni. Azonban meg fogják látni, hogy amint ez a harang
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is bejut a helyére és onnan fogja hirdetni Isten dicsőségét, úgy a nem02.03.
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zeti egység is el fog nyelni minden pártot és meg fog alakulni az igazi
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magyar nemzeti egység. Szeder képviselő beszédének ezeknél a sza02.04.
vainál irtózatos robaj hallatszott: leszakadt a harang! (...) - Minek poPÉNTEK
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tak a keserű kifakadások...” (Délmagyarország, 1938. június 14. 3. o.)
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Az Új Nemzedékben ezt olvashatjuk: „A nagyharang lassan megSZOMBAT
Miki Szent Pál és társai, vértanúk
kezdte útját a vastag, erős láncokon, fel a magasba, de egyszer csak
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leszakadt az emelőlánc, éles csattanás hallatszott, a harang megbil17:00
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lent és lassú bukfencet vetve lezuhant. Sírás, jajveszékelés csapott fel
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az első pillanatban az asszonyok sorából. Tehetetlen kétségbeesés
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látszott a férfiak arcán is. Az ötmázsás harang ott hevert a templom
11:00
Molnár Sándorné Piroska néni
lépcsőjén, apró darabokban. Megható volt, ami ezután történt. A kétszületése 100. évf., valamint élő
ségbeesés és a jajveszékelés pillanatok alatt átváltozott áhítatos aláés +csal.tagok;
zattá, mélységes csend lett, a hívek egymásután letérdepeltek és úgy
imádkoztak...” (Új Nemzedék, 1938. június 15. 5. o.)
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